
     Over de leergang 

 

Als Project Professional wordt van je  

verwacht dat je adequaat met de  

toenemende complexiteit van vraagstukken  

binnen je project kunt omgaan.  

 Maar hoe doe je dat? 

 Heb je nog wel voldoende aan je  

vaardigheden op het gebied van  

plannen, analyseren en control? 

 Hoe betrek je alle verschillende  

disciplines en zorg je er voor dat  

er samengewerkt wordt? 

 Hoe ga je om met groepsdynamica  

tijdens meetings? 

 Hoe zorg je voor commitment en  

draagvlak bij de stakeholders? 

 Hoe stimuleer je de creativiteit bij je  

projectleden om meerdere alternatieve 

oplossingen te bedenken? 

Tijdens deze leergang krijg je antwoord op 

deze en nog veel meer vragen. 

      Wat leer je tijdens de leergang? 
 

Tijdens de leergang verbinden we jouw 

vaardigheden op het gebied van plannen, 

analyseren en beheersen (ook wel de HET-

kant binnen het project genoemd) met de 

vaardigheden die te maken hebben met: 

 samenwerken (de WIJ-kant) en 

 betrokkenheid, creativiteit (de IK-kant). 

In zeven blokken van vier uur behandelen  

we de volgende onderwerpen: 

1. Opzet leergang. 

Faciliteren en integrale aanpak. 

2. Faciliteren van de Project Start-Up  

en de evaluatie. 

3. Groepsbewustzijn en omgaan met  

lastig gedrag. 

4. Faciliteren van Stakeholder Management, 

risico-analyses en planning. 

5. Beïnvloeding.  

Jouw houding bepaalt de verhouding. 

6. Faciliteren van eisen en wensen,  

procesontwerp en testen. 

7. Let’s Scrum. Afsluiting leergang. 

 

Resultaat 

Je bent als Project Professional in staat een 

projectteam integraal te begeleiden naar 

het beste resultaat. 

Faciliteren  

voor 

Project Professionals 

Begeleid projectteams naar het beste resultaat       Voor wie is de leergang? 

De leergang is bedoeld voor iedereen die in 

projecten groepen begeleidt om vraagstuk-

ken op te lossen, ideeën te genereren etc.  

en die faciliterende methodes wil leren om 

met deze groepen betere resultaten te  

behalen. 



    De trainers 

Henri Haarmans 

brengt ruim 30 jaar ervaring in  

IT-projecten en 18 jaar ervaring met 

het faciliteren van bijeenkomsten in. 

Zijn enthousiasme voor faciliteren 

werkt aanstekelijk. 

Marc van Seters 

brengt ruim 19 jaar ervaring als  

trainer in projectmanagement,  

persoonlijke ontwikkeling en  

creatief denken in. Zijn reflectieve 

kracht werkt als een blik-opener.  

      Trainingsmethode 
 

 

De leergang wordt altijd met twee trainers 

gegeven. De trainers worden bijgestaan 

door gasttrainers. Hierdoor kan de  

combinatie van trainers per onderwerp / 

avond verschillen.  

 

Om een optimale interactie tussen de deel-

nemers aan een leergang mogelijk te maken 

trainen we met minimaal 4 en maximaal 12 

deelnemers. 

 

Action learning 

 We wisselen theorie af met veel  

oefeningen. 

 Je oefent tijdens de training met alle  

aspecten van faciliteren.  

 We maken, waar mogelijk, gebruik van de 

kennis in de groep.  

 

 

Investering 

De investering voor deze leergang van ze-

ven dagdelen bedraagt € 1995,00 excl. BTW.  

De prijs is inclusief cursusmateriaal op PDF, 

koffie/thee/fris en een lichte maaltijd. Voor 

deze training gelden onze leveringsvoor-

waarden zie www.facilitation-academy.nl. 
 

Locatie en cursusdata 

De leergang wordt gegeven in Den Haag  

of het centrum van het land en bestaat uit 

zeven avonden van 16:00 - 21:00 uur.  

De actuele locatie en cursusdata staan op 

www.facilitation-academy.nl. 

 

Inschrijven 

Je kunt je inschrijven via  

www.facilitation-academy.nl 

     Praktische zaken 

Kom in contact met ons 

06 - 44 656 751 

www.facilitation-academy.nl 

info@facilitation-academy.nl 

Wij HET IK 


